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Програма „Фулбрайт“ –
история и структура

Учредена през 1946 г. по предложение на сенатора от Демократическата партия 
Джеймс Уилям Фулбрайт, представител на щата Арканзас.  Законът е подписан от 
президента Хари Труман. 

В САЩ програмата се администрира от Бюрото за образователни и културни 
дейности на Държавния департамент със съдействието на Института за 
международно образование(IIE).



Програма “Фулбрайт”
в цифри

• 180: държавите които са участвали в Фулбрайтовия обмен от 1946.

• 8,000: годишен брой участници, които са студенти, преподаватели, учени, учители, представители 
на публичния или неправителствения сектор, и хора на изкуството. 

• 360,000+: брой участнижи в Фулбрайтовия обмен от 1946 до днес.

• 49: брой двунационални Фулбрайтови комисии, които се ръководят от принципа на двустранния 
интерес

Presenter
Presentation Notes
Harrison H. Schmitt – Norway 1956-7



Българо-американска комисия „Фулбрайт“ 
– създаване и структура

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”

 Комисия “Фулбрайт” - официално учредена на 9 февруари 1993г. по силата на двустранно споразумение между 
правителствата на САЩ и Република България.

 Борд на Директорите: Бордът на Комисията се състои от 10 члена, 5 от които са американски граждани и 5 
български.

 Почетни председатели на Комисия “Фулбрайт”: Посланикът на САЩ и Министърът на образованието и науката 
на РБ

 Финансиране: годишна алокация, гласувана от Американския конгрес в размер на около 600,000 долара.

 Финансиране: от 2022 г. българското правителство ще отпуска 364 000 долара годишно.



«Фулбрайт» България 
– мисия

Програма Фулбрайт предоставя стипендии на български студенти след бакалавърска степен, 
университетски преподаватели, учени, представители на неправителствени организации и 
професионалисти за обучение в магистърски и докторски програми, изследователска и 
преподавателска дейност и квалификация в САЩ.



Стипендианти на «Фулбрайт» – България 

Брой на фулбрайтовите стипендианти: 1300+ Стипендианти



ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Българско гражданство (без зелена карта или двойно гражданство) 

Докторска степен за преподаватели и изследователи

Бакалавърска степен за кандидатите в магистърски и докторски програми

Добро владеене на английски език (без тест за учени и изследованели) 

Добро здравословно състояние



Условия на стипендията

ПРЕДОСТАВЯМЕ: 

ФИНАНСИРАНЕ НА ТАКСИТЕ ЗА ИЗДРЪЖКА

САМОЛЕТЕН БИЛЕТ ОТИВАНЕ И ВРЪЩАНЕ ДО САЩ

ЗДРАВНА ЗАСТРАХОВКА ДО $100 000

БЕЗПЛАТНА ВИЗА, ТИП J-1

*Важи за всички специалности (освен клинична медицина)

*Важи за всички американски университети на територията на САЩ



Стипендии "Фулбрайт" 
за преподавателска и изследователска дейност

Основно изискване за участие в конкурса: защитена 
докторска степен
Продължителност: от 3 до 5 месеца
Брой: 5-9 на година (в зависимост от бюджета)
Покана:  изисква се официално писмо-покана от 
образователна или изследователска институция в САЩ



Стипендии "Фулбрайт" 
за преподавателска и изследователска дейност

• Достъп до най-добрите американски университети и изследователски центрове
• Професионално усъвършенстване
• Кариерно развитие 
• Разширяване на мрежите от международни и национални контакти
• Достъп до нови площадки за представяне на дейността и колаборации. 



Избор на университети

Програмата работи с всички акредитирани частни и държавни американски университети на 
територията на САЩ: Най-доброто висше образование!

Според проучването на Thompson Reuters за 2019 г. 46 американски университети са класирани сред 
първите 100 иновационни университета в света. 8 от първите 10 университета в тази класация са от 
САЩ.
https://www.reuters.com/innovative-universities-2019

https://www.reuters.com/innovative-universities-2019


Получаване на покана 

Пишете на Ваши американски колеги с молба да Ви приемат за периода 
на Фулбрайтовия престой. Важно е да им обясните, че университетът 
няма да има финансови задължения към Вас, ако спечелите 
стипендията.

Поканата трябва да бъде издадена от името на катедра или факултет на 
официална бланка. Тя трябва да потвърждава, че учебното заведение е 
съгласно:
•да приеме учения за посочения период (начална и крайна дата)
•да предостави достъп до библиотеки и източници на информация
•да предостави работно място
•да определи лице за контакти (обикновено това е преподавателят, с 
който ще работите)



Стипендии “ФУЛБРАЙТ” 
за изследователска дейност на докторанти

Профил: Статут на редовен или задочен докторант
Продължителност: до 6 месеца
Стойност: Месечна издръжка, двупосочен билет до САЩ, 
здравна застраховка 
Брой: 1-2 на година в зависимост от бюджета
Покана:  изисква се официално писмо-покана от 
образователна или изследователска институция в САЩ за 
специалностите икономика, право и архитектура



Стипендии "Фулбрайт" 
за развитие на гражданското общество

 Профил: програмата е предназначена за представители 

на български неправителствени организации

 Продължителност: от 3 до 5 месеца

 Брой: 1-3 на година (в зависимост от бюджета)

 Покана:  изисква се официално писмо-покана от 

неправителствена или научна организация в САЩ



Времева рамка 

до 1 декември 
2021-проект и 

покана

1 декември 
2021 –

кандидатстване 

втората 
половина на 
декември -
интервюта

януари –
номинациии 

подаване към 
IIE

Април  2022 –
потвърждения

Август  2022 –
заминаване на 

есенната 
кохорта



Компоненти на апликацията 

Онлайн формуляр на https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/ 

CV – до 3 страници

3 препоръки 

Проект за изследователска и/или преподавателска дейност – до 6 страници

Библиография

Преведени и легализирани дипломи и приложения за висше образование и сертификат за 
получена докторска степен

Писмо-покана от приемаща институция 

https://www.fulbright.bg/bg/stipendii-za-bulgarski-grajdani/ucheni-i-izsledovateli/


Стипендии “Фулбрайт” 
за магистърски и докторски програми

 Профил: Бакалавърска степен

 Продължителност: 10 месеца (една академична година) 

 Стойност: до 37 000 USD стипендия

 Брой: 6 до 8 на година в зависимост от бюджета



Стипендии “Фулбрайт – Шуман”

Програмата „Фулбрайт-Шуман“ предоставя стипендии на кандидати от 27-те страни-членки на 
ЕС за период до една академична година (9 месеца). Те са отворени към всички академични 
дисциплини, като темата на изследване трябва да е свързана с ЕС. Стипендиите се предоставят за 
провеждане на изследвания или лекции, посветени на взаимоотношенията между ЕС и САЩ, 
европейската външна политика или европейски институции.
Програмата се администрира от Комисия Фулбрайт на Белгия и е съфинансирана от Държавния 
департамент на САЩ и Генералния директорат по образование и култура на Европейската комисия.

Подробно описание на всички стипендии и формуляри за кандидтстване можете да намерите на 
сайта на Белгийската комисия: http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/



КРАЙНИ СРОКОВЕ 

КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА СТИПЕНДИИ 
«ФУЛБРАЙТ»  ЗА 2022-2023 г.:

За учени, изследователи, аспиранти и представители на 
неправителствени организации – 1 декември, 2021 г.

Информация на fulbright.bg 
Централен офис: София, 
бул. Витоша № 12, ет. 5,
тел: (02) 980 8212 и (02) 981 6830



СТИПЕНДИИ ФУЛБРАЙТ 
ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ

www.fulbright.bg
www.facebook.com/fulbright.bulgaria
@FulbrightBG

Свържете се с нас!

Мария Костова
Програмен координатор за стипендианти от България 
Българо-американска комисия за образователен обмен 
MKostova@fulbright.bg
тел: 02 980 82 12; 0879164095

http://www.facebook.com/fulbright.bulgaria
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